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A kis létszámú, játékos programú tanfolyamokon a feln?tt kurzus anyagának els? felét tanítjuk.
A tanfolyamot végzett gyerekek gyorsabban és hatékonyabban tanulnak. Magabiztosabbak, határozottabbak
lesznek, kiegyensúlyozottabbá, egészségesebbé válnak, és védettebbé a negatív hatásokkal szemben. Sok,
tanfolyamot végzett gyerek a sport területén is kamatoztatta már a tanultakat, és edz?ik számára hihetetlennek
t?n? fejl?dést értek el. A gyerekek szokásaikat is megtanulják uralni, er?feszítés nélkül el tudnak hagyni rossz
szokásokat (pl. körömrágás, lustaság, rendetlenség), és kialakíthatnak hasznos, új jó szokásokat.
De lássuk, mit tapasztalnak, és hogy vélekednek maguk a gyerekek: „Volt olyan nap, amikor nyolc ötöst hoztam.
Ezt is persze az Agykontrollnak köszönhetem.” „Amióta jártam erre a tanfolyamra és gyakorlom az ott tanultakat,
sokkal jobban alszom, és azóta egyszer sem voltam beteg.” „Jose Silva módszere nagyon sokat ér! Azt kívánom,
tudja meg az egész Föld, hogy mi fán terem az Agykontroll! Csajok és srácok! Papák és mamák! Gyertek,
érdemes!”
(maximum 25 f?s)
10-14 ÉVESEKNEK Id?pont: 2015.március 21-22. 9-17 óráig.
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont 8184 Balatonf?zf? Sportpálya területe
Díj: 19 500 Ft , 15.000 Ft VÁCISZ köt?dés? jelentkez?knek
Oktató: Hoffer Éva T: 06 20/410 07 09 hoffer.eva@mailbox.hu [1]
Jelentkezés, b?vebb felvilágosítás: Kontics Ferencné 06/306046241 info@balatoncsillagvizsgalo.hu [2]

(maximum 15 f?s)
7-10 ÉVESEKNEK Id?pont: 2015. március 14-15. 9-16 óráig
Helyszín: : Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont 8184 Balatonf?zf? Sportpálya területe
Díj: 19 500 Ft , 15.000 Ft VÁCISZ köt?dés? jelentkez?knek
Oktató Hoffer Éva T: 06 20/410 07 09 hoffer.eva@mailbox.hu [1]
Jelentkezés, b?vebb felvilágosítás: Kontics Ferencné 06/306046241 info@balatoncsillagvizsgalo.hu [2]
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A tanfolyamon a szül?k is jelen lehetnek!
A szórólapot itt letölthet? [3]
Hírek [4]

Forrás webcím: https://balatonfuzfo.hu/hirek/agykontroll-tanfolyam-gyerekeknek
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